Kreativ design & Syning

Madlavning

Er du vild med at sy og går med en kreativ orm i maven, så har du mulighed for
at lave dine egne kreationer.

Her lærer du en masse om bl.a.:
• Hygiejne
• Lave et hurtigt måltid
• Lave den lækreste middag du kan imponere
din familie og venner med
• Fødevarernes indhold af vitaminer, protei
ner, mineraler og fedt.
• At være rationel og effektiv i et køkken

Der er næsten ikke grænser for hvad du kan
sy til dig selv. Alt lige fra sjove tasker, puder,
gardiner, et lækkert sæt tøj eller hvordan du
kan sy dit gamle tøj om fra yt til nyt.
Du lærer de grundlæggende teknikker at kende, samt at arbejde med farver og mønstre. Vi
snakker diverse stofkvaliteter og vaskeanvisninger.

Du er med til at arrangere og lave mad til dine
gæster, samt at planlægge og lave mad til forskellige events f.eks Track i UngNorddjurs.
Madlavning er 3 år og afsluttes med eksamen.

Syning har du alle 3 år og afslutter med
eksamen.

Sundhed og trivsel
Hvad er sundhed for dig? Er sundhed det
samme for andre? – Og hvorfor er det
vigtigt?

Men vigtigst af alt får DU mulighed for, i fællesskab med resten af holdet, at bestemme
indholdet af undervisningen.

Disse spørgsmål får du hjælp til at besvare
med undervisning og debat indenfor områderne;
• Kost og motion, med læren om kroppens
funktioner
• Rusmidler og misbrug
• Ungdomsproblemer, med inddragelse af
psykisk og socialt velvære

Uanset hvad vi finder på, bliver det sjovt, alvorligt og ikke mindst lærerigt!
Sundhed & Trivsel har du på 1. år

Førstehjælp
Når en ulykke opstår, er det vigtigt at kunne
yde førstehjælp på en hurtig og effektiv måde.
Du lærer at tænke logisk og hurtigt yde den
hjælp til tilskadekommende, inden den professionelle hjælp kommer frem.
Du har 24 timer med en uddannet instruktør
og derefter en prøve, som du skal bestå for at
få førstehjælpsbeviset.
Førstehjælp er på 2 år.

Det er IN at gå på Martha skole, og derfor lige noget for dig, der gerne vil lærer
noget om mad, syning, førstehjælp, og
sundhed. Du får nye kammerater og gode
oplevelser.

Du får besked ca en uge før opstart, der er nye
lærere i 2017. I år, er der sket et skred i tidsplanen og vi starter til november. Hvis du går på
Martha i 3 år, får du Martha bevis med opnået
timetal og karakter.

Undervisningen:

Tilmeld dig Martha skolen – lær noget nyttigt
og få en masse dejlige oplevelser med nye
kammerater og fantastiske lærer.

•
•
•
•

En aften om ugen
Fra kl 18.00 til kl. 21.00
På Vestre skole i Grenaa
Det er gratis, undtagen det tøj du syr til dig selv.
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Læs mere om fagene og tilmeldingen på
www.ungnorddjurs.dk eller på vores facebookside Martha.
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Kontakt Marthaskolen
e-mail: lk@ungnorddjurs.dk
Telefon: 21 37 56 14

